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Green deal -sopimuksella pyritään edelläkävijyyteen
Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa 
– kestävien hankintojen green deal –sopimuksella halutaan 

• vähentää julkisten hankintojen kautta lasten altistumista haitallisille aineille 
varhaiskasvatuksen ympäristössä.

• lisätä pohjoismaisen ympäristömerkinnän saaneiden tuotteiden ja palveluiden saatavuutta 
markkinoilla. 

• soveltaa niin sanotuista leludirektiivistä ja -laista tulevia alle 36 kuukauden ikäluokkaan 
kohdistuvia tiukempia kemikaalirajoituksia kaikkien lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden 
hankinnoissa. 

• Hankintaorganisaatioiden sekä yritysten hyvä yhteistyö mahdollistaa osaltaan green deal 
–sopimuksen tavoitteiden toteutumisen kun toimintatapoja ja prosesseja kehitetään. 
Tavoitteena on, että toimitusketjusta saadaan haitallisia kemikaaleja koskevaa tietoa 
vaivattomasti pyydettäessä. 

• Nämä ohjeet on tuotettu auttamaan erityisesti sisäleikkivälineitä (osittain tai täysin 
leikkikäyttöön tarkoitettuja tuotteita) koskevien hankintakriteerien soveltamisessa 
käytäntöön.

• Ohjeet antavat raamit hyvään toimintamalliin ja auttavat hankintayksiköitä hankinnan 
suunnittelussa ja toteutuksessa. 114.10.2022
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Haitalliset aineet huomioitava hankintaprosessissa

Haitalliset aineet kannattaa huomioida koko hankintaprosessissa aina hankinnan suunnittelusta 
sopimuksen seurantaan. Näin taataan se, että hankintayksikkö saavat sellaisia tuotteita 
joissa green dealin tavoitteet toteutuvat.

Tässä ohjeistuksessa on vinkkejä:
• strategiseen ohjaukseen ja viestintää.
• markkinoiden kartoitukseen ja markkinavuoropuheluun.
• tarjouspyynnön laatimiseen.
• tarjousten vertailuun.
• sopimuksenaikaiseen seurantaan ja yhteistyöhön.
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Hankintaprosessi: Strateginen ohjaus ja viestintä

• Hankinnoissa tulee huomioida organisaation sisäiset strategiat sekä hankintalinjaukset.

• Green dealin tavoitteet kannattaa kirjata hankintoja ohjaaviin strategioihin ja ohjeisiin.

• Hankintayksikössä kannattaa luoda toimintatavat, joilla haitallisten aineiden huomioiminen 
sovitetaan omaan hankintaprosessiin.

• Organisaation sisällä kannattaa viestiä sitoutumisesta hankintojen green dealin tavoitteisiin. 
• Liitteessä 5 on malli saatekirjeestä jota voitte hyödyntää erityisesti 

varhaiskasvatuksen yksiköille viestimisessä.

• Tavoitteista ja sitoutumisesta tulisi viestiä laajasti toimittajakentälle sekä 
varhaiskasvatuksen johdolle ja kuntien ko. hankinnoista vastaaville henkilöille.

314.10.2022



KEINO-Osaamiskeskus

Hankintaprosessi: Markkinakartoitus ja markkinavuoropuhelu

• Sisällytä markkinakartoitus tai -vuoropuhelu 
hankintaprosessiin. Vuoropuhelun avulla 
hankintayksikkö varmistaa tavan, jolla green deal -
kriteerejä voidaan yksittäisessä tarjouspyynnössä 
soveltaa ja hyödyntää. Kilpailutuksessa suositellaan 
konsultoimaan aina myös hankintajuristia.

Green deal -kriteerejä voidaan hyödyntää 
markkinakartoituksessa esimerkiksi:

• tietopyynnön pohjana,
• yrityskyselynä,
• markkinavuoropuhelun lähtökohtana.

• Jo markkinakartoitusvaiheessa kannattaa kiinnittää 
huomiota green deal –kriteereiden todentamiseen ja 
keskustella yritysten kanssa siitä, miten he pystyvät 
todentamaan eri kriteerit.

Lisää työkaluja markkinavuoropuheluun 
KEINOn markkinakartoitus –oppaasta

414.10.2022

https://www.hankintakeino.fi/fi/kestavat-ja-innovatiiviset-hankinnat/miten-tehda-kestava-ja-innovatiivinen-hankinta/hankinnan-3
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Hankintaprosessi: Tarjouspyynnön laatiminen

• Kerro tarjouspyynnössä sitoutumisesta green dealiin.

• Käytä tarjouspyynnössä green dealin hankintakriteereitä (muista ensin varmistaa niiden käytettävyys 
markkinakartoituksella).

• Green deal –kriteerit ovat lähtökohtaisesti tarjouspyynnölle asetettuja minimivaatimuksia.

• Itsearviointilomake (Haitallisten aineiden hallinta liite 1) tuottaa hankintayksikölle tietoa yrityksen 
vastuullisuuteen liittyvästä toimintamallista.

• Hankintayksikkö voi halutessaan kirjata tarjouspyyntöön, että itsearviointilomakkeen vastauksia voidaan 
hyödyntää KEINOn tekemässä kehitystyössä.

• Liitä mukaan sekä vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet määrittelevä Code of Conduct ja 
itsearviointilomake. Vaadi, että toimittaja on sitoutunut sosiaalisen kestävyyden velvoitteisiin 
toimitusketjussaan (eettiset periaatteet ja vastuullisuuden vähimmäisvaatimukset).
• Kansalliset vastuullisuuden malliasiakirjat: https://vm.fi/-/hankintayksikoille-laaditut-

vastuullisuuden-vahimmaisvelvoitteet-julkaistu-tavoitteena-edistaa-sosiaalista-kestavyytta-
julkisissa-hankinnoissa?languageId=fi_FI)

• Green dealin dokumentit: https://www.hankintakeino.fi/fi/palvelut/hankintojen-green-deal-
sopimukset/haitallisten-aineiden-vahentaminen-paivakotiympariston
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https://vm.fi/-/hankintayksikoille-laaditut-vastuullisuuden-vahimmaisvelvoitteet-julkaistu-tavoitteena-edistaa-sosiaalista-kestavyytta-julkisissa-hankinnoissa?languageId=fi_FI
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Hankintaprosessi: Kriteerien todentaminen

• Toimittajan on pyydettäessä todennettava tuotteiden vaatimustenmukaisuus. Todentamiseen liittyvät 
dokumentit voidaan pyytää tarjouksen voittaneelta yritykseltä joko ennen sopimuksen 
allekirjoittamista tai sopimuskauden aikana.

• Vaatimustenmukaisuuden todentamisen dokumentit pyydetään toimittajalta hankintayksikön omaan 
arvioon perustuen.  Esimerkiksi pyydetään dokumentaatio pistokokeina 10 riskiperusteisesti valitusta 
lelusta.

• Toimittajan on toimitettava dokumentit vähintään englanninkielisenä ja sopimuksen mukaisessa 
aikataulussa. Dokumenttien toimittamisen ajankohta voidaan määrittää esimerkiksi ”Toimitus kahden 
viikon kuluessa”. 

614.10.2022
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Todentamisen vaihtoehtoja
Huomioikaa, että green deal -kriteerien vaatimukset ovat tiukemmat kuin mitä EU-leludirektiivi ja -laki
edellyttää. Vaatimuksenmukaisuuden todentamiseen voidaan hyödyntää seuraavia dokumentteja:
• Tekninen dokumentaatio (TUKESin esimerkki teknisestä dokumentaatiosta), josta käy ilmi tuotteessa

käytettyjen aineiden tiedot, pitoisuudet yms. *
• Luotettava dokumentaatio kattaen tuotteen valmistusketjun

• Toimittajan oma vakuutus, jonka on tarkastanut esimerkiksi ISO/IEC 17029:n tai vastaavan standardin 
mukaan akkreditoitu toimija.

• EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, kts. Liite 2: EU Declaration of Conformity (DoC)-dokumentti, sekä
lisätietoa europa.eu * * Huom. green deal -kriteerien vaatimusten ollessa EU:n lainsäädäntöä tiukemmat 
tämä ei yksinään riitä. TUKES suosittelee vaatimaan dokumentoinnin esittämistä todentamisen osana.

• Joutsenmerkki tai jokin muu I-luokan ympäristömerkki * *
• Akkreditoidun laboratorion suorittamat analyysitulokset, joista käy ilmi vaatimustenmukaisuus

* Hankintayksikön on hyvä olla tietoinen, että yrityksellä on ilmoitusvelvollisuus SVHC-aineista SCIP-tietokantaan, lisätietoa TUKES. Green dealissä
suositus on, että SVHC-ainetta sisältävä tuote tulee korvata yrityksen toimesta 6 kk kuluessa. Ko. aikataulu on hyvä kirjata tarjouspyynnön 
sopimusluonnokseen.
* * I-luokan ympäristömerkkiä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta käytettäessä toimittajan tulee varmistua, että niiden vaatimukset 
vastaavat green dealissa asetettuja kriteerejä.
Toimittajan tulee tuntea I-luokan ympäristömerkin kriteerit ja käydä tarvittaessa tiedonvaihtoa ao. asiantuntijoiden kanssa. Esimerkiksi katso 
Joutsemerkin leluja koskevat kriteerit täältä.

7
14.10.2022

https://tukes.fi/tekninen-asiakirja-ja-riskinarviointi
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/technical-documentation-conformity/index_en.htm
https://tukes.fi/kemikaalit/reach/luvanvaraiset-aineet/erityista-huolta-aiheuttavat-aineet
https://joutsenmerkki.fi/kriteerit/095-lelut-3/
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Hankintaprosessi: sopimusaikainen seuranta
• Sopimuskauden aikana on mahdollisuus tarkastaa tuotteita pistokokein, kunhan tämä on kirjattu 

sopimukseen. Pistokokeet kannattaa kohdentaa ns. riskituotteisiin. 
Katso kohta Esimerkkejä mahdollisia riskejä sisältävistä leluista.

• Mikäli käy ilmi, että toimittaja tuotteet eivät täytä tarjouspyynnön kriteereistä, toimittajaa 
velvoitetaan tekemään korjaavat toimenpiteet.

• Hankintayksikön kannattaa määrittää sisäiset toimintaperiaatteet, jos esimerkiksi pistokokeissa 
ilmenee, että sopimuskumppanin tuotteessa on tarjouspyynnössä kiellettyjä haitallisia aineita. 
Tämä on tärkeää green deal hankintayksikön omaa sopimusseurantaa varten.

• Sopimusluonnokseen sekä sopimukseen tulee kirjata seuraamus/sanktio sopimusrikkomuksesta. 
Näiden rinnalla palkitseminen ja bonukset voivat tulla kyseeseen.

814.10.2022
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Esimerkkejä mahdollisia riskejä sisältävistä leluista*
• Muovailuvahat, sormivärit ja limat
• Pehmolelut ja pehmeät nuket, muovihahmot, tahmeilta ja tarttuvilta tuntuvat muovilelut

▪Esim. laukut ja vyöt
• Metallituotteet, jotka värjäävät sormia tai joista tarttuu sormiin hajua

▪Esim. metalliset pikkuautot
• Leikkimatot
• Rooliasut, käsinuket ja muut puettavat lelut
• Lelut, jotka ovat nieltävissä (nesteet, puolikiinteät) tai ovat muodoltaan sellaisia, että 

ovat laitettavissa suuhun (esim. imeskely), esim. liidut, kynät, vesivärit, liimat, limat, 
muovailuvahat, muovailumassa

• Tuotteet, jotka laitetaan iholle: meikit ja kasvomaalit, tatuoinnit
• Suihkemuotoisten (spray) lelujen kemikaaleille voi altistua hengitysteitse
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*Leluilla tarkoitetaan osittain tai täysin leikkikäyttöön tarkoitettuja tuotteita.
14.10.2022
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Green deal –sopimus ja kiertotalous
• Kestävä kiertotalous edellyttää, että haitallisia aineita vähennetään tuotteiden kaikissa elinkaaren 

vaiheissa, sillä materiaalit, jotka kiertotalouden mukaisesti kiertävät, eivät saa aiheuttaa ympäristö- ja 
terveysriskejä. Kun hankittavat tuotteet eivät sisällä haitallisia aineita, voidaan niitä huoletta käyttää 
uudelleen sekä tuotteina, että materiaaleina. (Lähde: https://www.syke.fi/fi-
FI/Tutkimus__kehittaminen/Kiertotalous/Haitalliset_aineet_pois_kierroista(45490) )

• Green deal –kriteerit eivät estä hankkimasta tai hyödyntämästä kierrätystuotteita, kun vaatimusten 
mukaisuus pystytään osoittamaan.

• Kierrätettyjen tuotteiden käyttäjäturvallisuus on syytä varmistaa. Vaatimusten mukaisuus on 
todennettavissa kuten uusienkin tuotteiden kohdalla. Lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että vanhat 
tuotteet sisältävät enemmän haitallisia aineita kuin uudet. Tämä johtuu siitä, että haitallisia aineita ohjaava 
lainsäädäntö tiukentuu jatkuvasti. Esimerkiksi haitallisia aineita tutkittin NonHazCity–hankkeessa ja 
tutkimukseen (2018) valituista vanhoista leluista 107/218 (n. 50 %) sisälsi laboratoriotestien mukaan 
tutkimukseen valikoituja haitallisia aineita. Tutkituista leluista 60/218 (n. 30 %) sisälsi analyysien mukaan ko. 
haitallisia aineita sallittuja pitoisuuksia enemmän. Voit lukea aiheesta lisää NonHazCity-hankkeen 
verkkosivuilta: Hazardous substances in articles and materials.
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https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kiertotalous/Haitalliset_aineet_pois_kierroista(45490)
https://thinkbefore.eu/wp-content/uploads/2020/10/Hazardous-substances-in-articles-and-materials.pdf
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KEINO tukee hankkijoita

KEINO-osaamiskeskus tarjoaa tukea green dealin
käytännön toteutukseen:

• Kriteerien soveltaminen hankintayksikön
hankinnoissa.

• Kriteerien todentaminen sekä
sopimusmuotoilut.

• Tukipalvelut ovat käytössä koko green deal –
kauden ajan.

• Haitallisten aineiden vähentäminen 
varhaiskasvatuksen hankinnoissa -green dealiin
liittyvää lisätietoa ja sisäleikkivälineitä koskevat 
kriteerit löytyvät verkkosivuilta: 
https://www.hankintakeino.fi/fi/palvelut/hankintojen-
green-deal-sopimukset/haitallisten-aineiden-
vahentaminen-paivakotiympariston
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https://www.hankintakeino.fi/fi/palvelut/hankintojen-green-deal-sopimukset/haitallisten-aineiden-vahentaminen-paivakotiympariston
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Lisätietopyyntöihin ja –kysymyksiin 
vastataan KEINOn neuvontapalvelun 
kautta palvelu@hankintakeino.fi
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neuvontapalvelu
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Haitallisten aineiden vähentäminen 
varhaiskasvatuksen hankinnoissa 
– kestävien hankintojen green deal

Ohjeita yrityksille
-esimerkkinä sisäleikkivälineet

14.10.2022
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Miten green deal –sopimus vaikuttaa tarjoajaan?

• Green deal -kriteereihin kannattaa perehtyä, sillä niitä tullaan soveltamaan julkisissa hankinnoissa.

• On suositeltavaa, että yrityksessä on nimetty vastuuhenkilö jolla on osaamista kemikaaleista ja joka 
seuraa SVHC-aineiden kandidaattilistan päivittymistä. Näin yrityksellä on aikaa reagoida mahdollisiin 
muutoksiin jotka voivat koskettaa  yrityksen valikoimissa olevia tuotteita.

• Yrityksessä tulee olla selkeä toimintamalli toimitusketjun seurannalle sekä varmuus siitä, että haitallisia 
aineita koskeva tieto siirtyy tuotteen mukana ja on dokumentoitu asianmukaisesti. 

• Yrityksen tulee tuntea valmistajat/toimittajat riittävän hyvin, jotta vaadittavat lainmukaiset 
dokumentit ja/tai hankintayksikön pyytämät tarkentavat dokumentit voidaan saada nopeastikin eri 
tuotteiden osalta. 

• Toimittajan tulee toimittaa hankintayksikölle EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus vähintään 
englanninkielisenä. Toimittajan tulee antaa hankintayksikön tiedusteluun vastaus sopimuksessa 
sovitussa määräajassa.

• I-luokan ympäristömerkkiä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta käytettäessä toimittajan tulee 
varmistua, että ne vastaavat green dealissa asetettuja kriteereitä.
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Yritykselle tuotteiden kemikaaliturvallisuus on 
kilpailuetu

• Haitallisten aineiden hallinta ja niiden vähentäminen tuotteissa edesauttaa kiertotalouden 
toteutumista. Kiertotalouteen siirtyminen on välttämätöntä ja sen edistämistä tullaan 
lähitulevaisuudessa säätelemään EU:n tasolla entistä tiukemmin. Myös kemikaalilainsäädäntöön 
on tulossa tiukennuksia. Edelläkävijä yritykset saavatkin kilpailuetua markkinoilla.

• Yrityksen tuotteiden kemikaaliturvallisuudesta kannattaa viestiä. Green deal suositteleekin, että 
yritykset tuottaisivat ns. Haitta-aineettomat leikkivälineet  -tuotekatalogin verkkokauppaan 
ja/tai asiakkaan omaan tilausjärjestelmään. Näin tilaaja löytää yrityksen valikoimista helposti ja 
nopeasti green dealin mukaiset vaihtoehdot.

• Hyvän yhteistyön merkitys eri sidosryhmien välillä on suuri ja siihen kannattaa panostaa!
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Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet)

• Erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC-aineet, Substances of Very High Concern) kriteerit on 
määritetty REACH-asetuksessa. Esineiden toimittajien on ilmoitettava näitä aineita koskevat tiedot 
Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämään SCIP-tietokantaan, joka kertoo onko tuote ihmisille tai 
ympäristölle vaarallinen. Rekisteröinnin lisäksi tieto toimitetaan esineen vastaanottajalle. Tällä 
varmistetaan, että tieto erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC) sisältävistä esineistä on saatavilla 
tuotteiden ja materiaalien koko elinkaaren ajan, myös jätevaiheessa ja kierrätyksessä. Tietojen 
toimittaminen EU:n jätedirektiivin mukaisesti on varmistettu Suomessa kemikaalilain muutoksella (2021).

• Kansallinen lainsäädäntö edellyttää, että tuotteiden toimittaja ilmoittaa esineiden SVHC-aineet 
tietokantaan.  

• ECHA lisää kandidaattilistalle SVHC-aineita kaksi kertaa vuodessa. Listalle lisäämistä ennakoi julkinen 
kuuleminen. Green  deal suosittelee, että ao. aineita sisältävien tuotteiden poistamis- ja 
korvaamisaikataulusta sovitaan jo sopimusluonnoksessa. 
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Lisätietoa mm. yritysten kemikaalilainsäädännön 
mukaisista velvoitteista TUKESin ja Euroopan 
kemikaaliviraston sivuilta

Esineiden toimittajat
• Esineiden toimittajat - ECHA (europa.eu) 
• Erityistä huolta aiheuttavat aineet | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Kuulemisvaihe
• Erityistä huolta aiheuttavien aineiden tunnistaminen - ECHA (europa.eu)

ECHA:n ehdokasluettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista 
• Ehdokasluettelo erityistä huolta aiheuttavista aineista lupamenettelyä varten - ECHA 

(europa.eu)

SCIP- esinetietokanta
• https://echa.europa.eu/fi/scip
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https://echa.europa.eu/fi/scip-suppliers-of-articles
https://tukes.fi/kemikaalit/reach/luvanvaraiset-aineet/erityista-huolta-aiheuttavat-aineet
https://echa.europa.eu/fi/substances-of-very-high-concern-identification
https://echa.europa.eu/fi/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/fi/scip
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TUKES yhteistyötahona

• Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 
(Tukes) kemikaalineuvontapalvelu
auttaa yrityksiä.
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https://tukes.fi/kemikaalineuvonta
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Itseopiskeluun soveltuvia kokonaisuuksia tilaajille ja 
toimittajille

KEINO-osaamiskeskus
Itseopiskelumateriaali: https://www.hankintakeino.fi/fi/kestavat-ja-innovatiiviset-hankinnat/mika-
kestava-hankinta/ekologinen-kestavyys/kemikaalit

Kemikaaliturvallinen varhaiskasvatus -webinaari: 
https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/kemikaaliturvallinen-varhaiskasvatus-yhdessa-
kohti-terveellista

Ekotuki, Kemikaaliviisaat hankinnat
Kemikaaliviisaat julkiset hankinnat | Ekotuki – Ympäristötekoja työpaikalla

TUKES-infot
Webinaari: Tietojen toimittaminen SVHC-aineita sisältävistä esineistä SCIP-tietokantaan | Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto (Tukes)
Webinaari: Tietojen toimittaminen SVHC-aineita sisältävistä esineistä SCIP-tietokantaan – jatkoa ja 
kertausta huhtikuun 2021 webinaariin | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
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https://www.hankintakeino.fi/fi/kestavat-ja-innovatiiviset-hankinnat/mika-kestava-hankinta/ekologinen-kestavyys/kemikaalit
https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/kemikaaliturvallinen-varhaiskasvatus-yhdessa-kohti-terveellista
https://www.ekotuki.fi/kemikaaliviisaat-julkiset-hankinnat/
https://tukes.fi/tapahtumat/2021-04-14/webinaari-tietojen-toimittaminen-svhc-aineita-sisaltavista-esineista-scip-tietokantaan
https://tukes.fi/tapahtumat/2021-11-09/webinaari-tietojen-toimittaminen-svhc-aineita-sisaltavista-esineista-scip-tietokantaan-jatkoa-ja-kertausta-huhtikuun-2021-webinaariin
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